Functies van groen-blauwe infrastructuur
Natuur en biodiversiteit: valleigebieden in verstedelijkte en randstedelijke omgevingen zijn vaak
een hotspot voor beschermde dier- en plantensoorten: denk maar aan de boomkikker, de ringslang of zeldzame orchideeën.
Waterbuffering: valleien die opnieuw natuurlijk
meanderen, stimuleren niet alleen de biodiversiteit, maar vormen ook een waterbuffer die ons
helpt beschermen tegen overstromingen bij hevige
regenbuien.
Verbetering van de waterkwaliteit: een goede
waterkwaliteit is van belang voor mensen, dieren
en planten.
Buitenactiviteiten in het groen en ontmoetingen:
groene restruimtes kunnen in een verstedelijkte
omgeving ingericht worden als de ideale plaats
om mensen te ontmoeten. Door die open ruimtes
met elkaar te verbinden ontstaan meer mogelijkheden om te wandelen, te joggen of te fietsen in
het groen.

Woon, werk of ontspan je je in één van de zes gebieden
of in de buurt ervan, dan geniet ook jij van de waardevolle natuur in je directe omgeving. Misschien wil je ook
wel meebouwen aan de ontwikkeling van ‘groene infrastructuur’ in de projectgebieden of wil je meer weten
over geïntegreerde planvorming?
Dan horen we dat graag van je!
Wij organiseren enkele workshops of overlegmomenten
over de projecten die ook jouw werk- of woonomgeving vormgeven.
Meer info op onze website: www.green4grey.be

Vlaamse
overheid

Gezondheid, welzijn en rust: groen biedt rust
in de stadsdrukte en frisse lucht voor een goede
gezondheid.

Groene werkomgeving: uitzicht op groen en een
mooi landschap maakt werken aangenamer, maar
geeft je ook de kans om in je werkomgeving te
genieten van de natuur.

Groene woonomgeving: mooie landschappen vanuit je raam en aangenaam wonen rond natuurlijke
elementen zijn een meerwaarde voor je woonplek.

Dit project wordt uitgevoerd met een bijdrage van het
financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie
Met financiële bijdragen en medewerking van volgende gemeentes

Met ondersteuning van

Duurzame voedselproductie: pluk eens een appel
van de boomgaard of verbouw je groenten in een
volkstuin. Lekker gezond en duurzaam.

Klimaatadaptatie: het klimaat verandert; langere
periodes van droogte en hevige regen zullen elkaar
afwisselen: daarom moeten we onze omgeving ‘klimaatbestendig’ inrichten.

Leren over ons milieu: bouw mee aan je leefomgeving en ontdek zo de schatten van de natuur.
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DOEL VAN HET PROJECT
Met dit project willen we
de resterende schaarse en
versnipperde onbebouwde
ruimte in een verstedelijkte omgeving een nieuw
veelzijdig en natuurlijk
karakter geven: de zogenaamde groene en blauwe infrastructuur (hagen,
poelen, bossen, waterlopen,... ). We willen stedelijke restruimtes inrichten
als ecologische stapstenen
om op die manier een ecologisch netwerk te ontwikkelen. Die stapstenen
krijgen een hoge maatschappelijke meerwaarde,
omdat ze meerdere functies vervullen.

HOE GAAN WE TEWERK?
In zes voorbeeldprojecten in een verstedelijkte
omgeving investeert de
Vlaamse Landmaatschappij samen met partners
in het opwaarderen van
groen-blauwe stapstenen.
Drie ervan liggen in de
Vlaamse Rand rond Brussel (Asse, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem
en Beersel), drie in de provincie Limburg, in De Wijers (Genk, Diepenbeek).
Vertrekkend van een ontwerpvisie die we samen
met alle betrokkenen uitwerken, wordt een inrichtingsplan opgemaakt met
het oog op realisaties op
het terrein (aanleggen van
poelen, wandelpaden,… ).

Het project is opgebouwd rond 5 hoekstenen:
1)
2)
3)
4)
5)

Natuurlijke landschappen in een stedelijke
omgeving
Geïntegreerde planvorming en veelzijdig 		
landgebruik
Samen en gedragen
Aandacht voor de privésector
Naar een innovatief beleid voor groen-blauwe
infrastructuur
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Elke dag verliezen we in Vlaanderen zowat 6 hectare
aan open ruimte, één van de hoogste cijfers in de EU.
De resterende open ruimte is bovendien sterk versnipperd. Het belang van die open ruimte wordt te
weinig erkend en gewaardeerd.

6

CartOGraFIe

Herinrichting van een grijs landschap in de Vlaamse Rand (Kerremanspark, Asse) tot een groener landschap dat meerdere functies
• Gebruik
combineert voor bewoners, recreanten en bedrijven.

•
•
•

alleen de kaarttemplates die op de website staan. De gemeentes ‘Voeren’ en
deel uit van dezeGroene
kaart.
De gemeente ‘Komen-Waasten’ hoort er niet bij.
restruimte ingesloten door bebouwing in De Wijers
Duid steeds het (Dauteweyers,
Brussels Hoofdstedelijk
aan (met
een
contour
of kleur).
Diepenbeek) met Gewest
veel mogelijkheden
voor
meer
en
De stad Brussel betere
wordtnatuur.
ook telkens aangeduid (met stip).
Kaart met België en Europa: de vorm is verplicht zoals ze hieronder is weergegeven. D
tief en niet verplicht. De kaart met Vlaanderen in België wordt gebruikt bij de comm
kaart met Europa wordt gebruikt bij communicatie buiten Europa.

In de toekomst wordt dit deel verder uitgebreid, met varianten volgens thema en markt.
Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.
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